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Ten geleide 

Jezus heeft gezegd ‘waar twee of drie in mijn naam bijeen zijn… daar ben ik in uw midden’. Dan zou je 

de plaats waar dat op dat moment gebeurt een heilige plaats kunnen noemen. Want daar gebeurt 

God. In de evangelieën is te lezen over de vele ontmoetingen van Jezus. Met Bartimeus, Zacheus, 

Lazarus, de bloedvloeiende vrouw, de kromgebogen vrouw (wonderlijk dat die vrouwen dan geen 

naam hebben), de honderdman. Maar ook zonder Jezus’ fysieke aanwezigheid gaan deze 

ontmoetingen verder. Het verhaal van de barmhartige Samaritaan vertelt waar God gebeurt. Daar waar 

mensen…. dat is wat ik wil verkennen dadelijk. Ontmoeting als heilige grond. Heilige grond is als een 

mobiele tempel, die overal opeens kan verrijzen. Dit huis van steen en standvastigheid kan het ook 

zomaar overkomen, dat de Geest er waait, dat we elkaar werkelijk ontmoeten. Moge het zo zijn 

vandaag. 

 

Overweging 

Zusters en broeders,  

Het is niet helemaal logisch om een advent-klassieker als lezing in februari te kiezen. Maar het komt 

door Bill Viola. Of, nauwkeuriger gezegd, door een video van deze kunstenaar die ik zag tijdens de 

Maria-tentoonstelling in het Catherijne Convent vorig jaar. Die film was een uitwerking van een 

middeleeuws schilderij van Jacopo da Pontormo (1494-1557) over de visitatie, de ontmoeting van 

Maria en haar nicht Elisabeth. Bij de ontmoeting van die twee zijn de ogen zo geschilderd dat je als 

kijker meteen beseft dat hier iets bijzonders gebeurt. Het is een bewogen, geladen ontmoeting. Dat 

heeft Bill Viola ook gezien en hij heeft die lading willen intensiveren, vermoed ik, door die ontmoeting 

te vertragen. Hij liet die ontmoeting  naspelen, in iets van 45 seconden waren ze klaar. Vervolgens 

heeft hij die 45 seconden uitgerekt tot 10 minuten. Tien minuten lang werd ik in het Catherijne 

Convent meegezogen in de toenadering van die twee vrouwen tot elkaar, hoe hun armen zich 

uitstrekken, een hand gaat open, hoe een stukje jurk meebeweegt, hoe de ogen elkaar zoeken, dan 

vinden, hoe een mondhoek omhoog gaat. (fysiek laten zien) Tot in detail was ik getuige van een 

intense ontmoeting. Daar gebeurde iets.  

Dat ‘iets’ laat zich niet zo makkelijk omschrijven. En toch denk ik dat ieder van ons wel eens 

een ontmoeting heeft gehad die u zo raakte dat uw hele zijn van dat moment erbij betrokken was. 

Zo’n ontmoeting die je stil maakt, of juist heel blij. Zo’n ontmoeting waarvan je achteraf denkt wat fijn 

dat dit me overkwam, dat ik erbij was, dat ik er deel van was. Een moment van genade, want het valt 

niet te organiseren. Het overkomt je. Toen we deze viering voorbereidden kwamen er verhalen over 

ontmoetingen op, waarin twee mensen elkaar opeens zo nabij kwamen dat er ook nu nog niet anders 

dan met ontroering over gesproken kon worden. Woorden schieten eigenlijk tekort. Schilderijen ook.  

Het is niet per se nodig om daar het etiket heilig op te plakken. Het woord heilig is juist een 

beetje lastig wanneer de ene plek of het ene moment wel heilig blijkt, maar een andere niet. Het 

heilige, het sacrale is wat apart gezet wordt, om te onderscheiden van het alledaagse, het profane. Zo 

werd er in ieder geval lang over heiligheid gedacht. Het heilige moet eerbiedig benaderd worden. 

Soms moet je eerst je voeten wassen, of een kruisje maken voor je die plaats verder kunt betreden. 

Rondom het sacrale bestonden/bestaan taboes, dingen die je niet mocht doen anders zou het heilige 

besmet worden. Denk aan culturen waar vrouwen als zij ongesteld waren niet in de tempel mogen 

komen. Het heilige vraagt afstand, als teken van respect. Je moet iets afleggen om je te openen voor 

die andere dimensie. Eerbied en respect zijn gebleven, voor ruimten waar mensen eeuwen of jarenlang 

samenkwamen om het leven te vieren, in zijn hoogte en zijn diepten. Ook mensen kunnen nog steeds 

heilig genoemd worden of daartoe uitgeroepen worden omdat hun leven getuigt van het Koninkrijk 
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Gods op aarde. Zij zijn daar iconen van, in hen kunnen anderen daar iets van gewaar worden. Althans 

dat zou naar mijn idee de inzet moeten zijn van een heiligverklaring van mensen.  

Maar met het verdwijnen van kerken en het in onbruik raken van de klassieke geloofstaal is 

ook de heiligheid bevrijd (als ik dat zo zeggen mag) uit die strenge afzondering. Met name vanuit de 

feministische theologie in de negentiger jaren van de vorige eeuw werd ook het alledaagse als 

vindplaats voor het heilige ontdekt. Iemand schreef “Als God tot mij spreekt dan kan God dat enkel 

doen te midden van de rommel van de familie, in het lawaai van de potten en pannen, de wasmachine 

of de drukte op het werk.” (Renita Weems in ‘Listening for God’). Een ander schreef over de schatten 

die ze vond in de broekzak van haar zoontje: ‘n elastiekje, stukje vuursteen, de veer van een pen. Al die 

prulletjes die op zich niets waard zijn, maar die – voor wie zien wil - bezield zijn van de levenslust en 

verwondering van een jong mens dat de wereld ontdekt. Zo te kunnen kijken naar wat er is. Niet alleen 

is er dan meer schoonheid dan je zou denken, maar ook meer mysterie, of noem het heiligheid. Erik 

Borgman schreef zo compact: ‘Het mysterie van het heilige wordt niet kleiner wanneer je het in het 

alledaagse weet te bespeuren, maar juist groter.’ Helder gezegd he. Zelfs daar! Hier ook! Overal sporen 

van God. Wie ogen heeft kan het zien, wie oren heeft kan het horen. ‘Mij spreeckt de blomme een tale,’ 

schreef Guido Gezelle. Voor wie het verstaat is er zoveel dat onze verwondering kan wekken en iets 

kan uitdrukken van het mysterie van het leven, dat we ook wel God noemen. Niet dat daarmee alles 

altijd heilig is, maar het kan gebeuren dat een plaats, een mens, spullen opeens die betekenis krijgen. 

Zo ook in ontmoetingen. Omdat onze ogen het zien. Zien soms even.  

Ik volgde een training waarbij we elkaar stukken van ons levensverhaal voorlazen die we 

hadden opgeschreven. Dat waren hilarische, aangrijpende, pijnlijke en ontroerende verhalen. Er waren 

momenten bij dat we als luisteraars schroom voelden dit te mogen horen. Zo persoonlijk, zo 

kwetsbaar, dat we er stil van werden. De begeleider van die groep bracht onder woorden wat daar al 

luisterend gebeurde. Ze zei: ‘het is alsof we uitgenodigd worden heilige grond te betreden’. Zoals 

Mozes zijn schoenen uitdeed bij de brandende braamstruik, als teken van ontzag. Een soort buiging 

was onze stille schroom om deelgenoot te mogen worden van iets zo fragiels als sommige 

levenservaringen van mensen kunnen zijn.  

Het moet iets als dat ontzag, als die ontroering zijn geweest die me overviel toen ik naar de 

ontmoeting van Maria en Elizabeth keek. Tussen Maria en Elisabeth gebeurde iets bijzonders. Zij 

beiden voelden zich gezegend, uitverkoren wellicht zelfs, door hun zwangerschap. De een omdat het 

onvoorzien en toch zo overduidelijk helemaal goed was, de ander omdat ze niet meer gedacht had 

nog zwanger te kunnen worden. Zij delen de verwondering om de ongrijpbare wendingen van het 

leven. Zij delen hun blijdschap en ongetwijfeld ook hun onzekerheid en angst over wat dit allemaal wel 

niet kan betekenen. Dat is wat de bezoekers die naar die video-installatie van Bill Viola keken zien. 

Sommigen ongetwijfeld zonder te weten van het Magnificat dat in het evangelieverhaal volgen zal, of 

zonder te weten van de Zoon van God die onder de mensen kwam. Die ‘goddeloze’ bezoekers zien 

alleen de waterval van emoties, de vreugde rond een stil geheim. En zij/wij beseffen dat dit een 

vruchtbare ontmoeting is, een ontmoeting die bezwangerd is van wederzijds begrip. Hier is 1 +1 meer 

dan 2. ‘En het kind sprong op in haar schoot.’ Zo kunnen mensen elkaar tot leven wekken. Het is de 

Geest die waait. Het is een vlam die overspringt. Het is God in ons midden. Waar mensen elkaar zo 

aanzien, tot hun recht laten komen, en zich zo toevertrouwen met alle vreugde en angst die in hen 

leeft, wordt heilige grond betreden. Want onuitzegbaar, onaanwijsbaar aanwezig, is er néér God dan 

we denken. 
 

Gelezen: Lucas 1;39-45 
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(Ik heb dankbaak gebruik gemaakt van een lezing door Maaike de Haardt over de heiligheid van het alledaagse op 20.06.2007) 

 

Mirjam Wolthuis 

 mirjam.wolthuis@icloud.com    

 

 

 

Voorbeden 

Laten onze aandacht verzamelen en bidden voor wat ons ter harte gaat:  

God, Onnoembare,   

Wees gedankt voor al die momenten en plaatsen waar jouw licht doorbreekt 

Waar ogen zich openen voor vergezichten van vrede 

en mensen durven handelen als kinderen van het licht 

 

Wek barmhartigheid in ons 

dat we niet doof zijn voor andere meningen 

dat we niet blind zijn voor veelkleurigheid en culturele verschillen 

dat we niet stil staan waar beweging nodig is 

Maak ons tot een voertuig van jouw vrede. 

 

Geef ons ook mildheid naar onszelf toe 

Wanneer we niet weten wat te doen 

Niet bij machte zijn iets te doen 

Onze handen vol hebben aan onszelf 

Dat we telkens weer afstemmen op wat het meest nodig is 

en durven kiezen. 

 

We noemen de intenties waar ons gebed voor gevraagd wordt vandaag….. 

En in de stilte van ons hart 

spreken we uit wat zich in ons roert 

aan zorgen, aan herinneringen, aan dankbaarheid, wie we missen 

… 

ontferm u over al uw mensen God. 

Amen 

 

Slotgebed en zegen: 

 

mailto:mirjam.wolthuis@icloud.com
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Voor we  allemaal weer verder gaan 

Doen wat we willen of moeten doen,  

nog een klein verhaal: 

Een oude rabbi vroeg eens aan zijn leerlingen: ‘Hoe kun je het moment bepalen, waarop de nacht 

ten einde loopt en de dag begint?’  

‘Is dat het moment waarop je uit de verte een hond van een schaap kunt onderscheiden?’, vroeg de 

één. 

Maar de rabbi was niet tevreden met dit antwoord. 

‘Is het als je van verre een dadelboom van een vijgenboom kunt onderscheiden?’, vroeg de ander. 

‘Nee’,  zei de rabbi. 

‘Maar wat is dan het antwoord?’, vroegen zijn leerlingen. 

Toen zei de rabbi: ‘Het is als je in het gezicht van een mens kunt kijken en daarin je zuster of 

broeder ziet. 

 

Laten we dan gaan staan voor de zegen 

Om als gezegende mensen onze weg te vervolgen:  

 

Moge de Levende voor je uitgaan 

als een licht op je weg.  

Moge de Levende naast je staan 

en je steunen 

Moge de Levende onder je zijn  

als een veilig net wanneer je valt 

Moge de Levende binnenin je zijn 

en je troosten in droeve dagen 

Moge de Levende rondom je zijn 

als een schild ter beschutting 

En moge de Levende boven je zijn 

en je zegenen, vandaag en alle dagen die komen.  

Amen 

 


